Nota de premsa
Terrassa, 10 de juny de 2014

L’Ajuntament de Terrassa no concorrerà a la
convocatòria de subvencions de l’ACA per a la
neteja de les rieres
El Consistori considera que és competència de l’agència i espera la sentència
del contenciós interposat

L’Ajuntament de Terrassa no es presentarà a la convocatòria de subvencions que ha
obert l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la neteja de la vegetació de les
rieres en trams urbans. El Consistori entén que aquestes actuacions les ha de dur a
terme integrament l’agència, que és l’organisme competent segons la normativa
vigent, i està a l’espera de la sentència del contenciós interposat l’any passat arran
la falta d’execució dels treballs de manteniment de les rieres de Palau i de Les
Arenes.
El passat mes d’abril l’ACA va aprovar el Programa de conservació i manteniment de
lleres 2014, que estableix dues línies d’actuació: una en trams no urbans i una altra
en trams urbans. En el cas dels trams urbans, l’agència ha obert una línia de
subvencions per a dur a terme actuacions de conservació i manteniment de lleres en
què l’ACA assumeix el 80% del cost i els municipis el 20% restant. L’Ajuntament de
Terrassa, però, no es presentarà a la convocatòria i reclama que l’ACA assumeixi el
100% del cost dels treballs. En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, ha recordat que “el manteniment i preservació de les
lleres és competència de la Generalitat de Catalunya, tal i com estableix
l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Aigües de Catalunya, i a més la Generalitat
obté recursos econòmics per finançar i executar aquestes actuacions,
mitjançant el cobrament del cànon de l’aigua”.
Pels trams no urbans l’entitat ha aprovat un llistat d’actuacions de les quals se’n farà
càrrec al 100%. Entre aquestes actuacions se n’ha programat una a Terrassa. Es
tracta de la retirada d’horts i condicionament del marge dret de la riera de Rubí, a
l’alçada de la depuradora, amb un pressupost de 1.842 €. Aquesta intervenció, però,
no és prioritària per a l’Ajuntament de Terrassa. Eva Herrero ha dit que “No s’enten
que l’ACA decideixi unilateralment aquesta actuació, que ni tan sols ha
demanat mai l’Ajuntament, i continui posposant altres de més urgents i que el
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Consistori sí ha reclamat reiteradament”. Entre les peticions de l’Ajuntament hi ha
la retirada de vegetació del torrent Mitger aigües amunt de la B-40, recollint la
demanda de l’Associació de Veïns de Poble Nou – Zona Esportiva.

Esperant sentència
Mentrestant, el Consistori està a l’espera que el jutjat dicti sentència respecte el
contenciós administratiu que l’Ajuntament va interposar l’any passat per la falta
d’execució dels treballs de manteniment de les rieres de Palau i de Les Arenes, en
trams que la mateixa agència va determinar com a zona d’actuació prioritària per risc
d’inundació el 2012. El procés contenciós administratiu està essent portat al Jutjat
Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona i s’espera que es dicti sentència
al respecte. Aquesta sentència podria obligar a l’agència a executar els treballs pels
quals ara ofereix subvencions.
A més, actualment ens trobem dins el període de reproducció de les espècies
pròpies de l’hàbitat fluvial, sobretot pel que fa a nidificació d’aus. Per aquest motiu,
en tot cas els treballs de manteniment i neteja de les rieres, tal com estableix la
mateixa ACA, no es podran executar fins l’agost, quan ja podria haver sentència
sobre el contenciós. Per tot això, l’Ajuntament esperarà que el jutjat s’hagi pronunciat
i, a partir d’aqui, decidirà quines són les seguents actuacions que caldrà dur a terme.

Treballs pendents a les rieres
L’ACA té pendents treballs de manteniment a les rieres del municipi que l’Ajuntament
de Terrassa ha reclamat repetidament els darrers anys. Entre les actuacions
principals hi ha:
A la riera de Palau, finalitzar els treballs de manteniment, consistents en la
retirada de terres per tal de recuperar de la secció de desguàs i aclarida
d’arbres
A la riera de Les Arenes, aclarida d’arbres i vegetació en els trams on se
n’observa més acumulació per tal de garantir el correcte funcionament
hidràulic.
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